
فيروس نقص والعدالة  التوجيهية لمجموعةجنة للابيان 

91كوفيد العالم بشأن تجريم حولالمناعة البشري    

 

تعلمنا من  ذاصحة عامة وليست قضايا جنائية: ماا األمراض المعدية هي قضاي

 ؟االستجابة لفيروس نقص المناعة البشري

 .هي أكثر فعالية من العقوبة والسجنإن التدابير التي تحترم حقوق اإلنسان وتمكين المجتمعات 

السياسات تدابير صارمة في محاولة من خالل في الوقت الذي يعاني فيه العالم من جائحة عالمية جديدة ، يتخذ صانعو القانون 

إن ، ف اليوم كما هو الحالويتطور بسرعة ،  ال يزال والذي 91كوفيد ، الفيروس الذي يسبب CoV-2 -للحد من انتشار السارس

 .حرياتنا مقيدة بطرق غير مسبوقة

 كون محدودي، وأن  سيراكوزالمبادئ ن والسياسات بأن كل تقييد للحقوق يجب أن يستوفي المعايير الخمسة يانوالق واضعينذكر 

 :هذه المبادئ هي .للمراجعة واالستئناف المدة وقابل

 تنفيذه وفقًا للقانون ؛منصوص عليه ويتم  ان يكون القيد على 

 للمصلحة العامة ؛ يستجيبالقيد في مصلحة هدف  يكون ان 

  ؛هدافتحقيق االبغاية التقييد ضروري للغاية في مجتمع ديمقراطي 

 ال توجد وسائل أقل تدخالً وتقييًدا متاحة للوصول إلى نفس الهدف ؛ 

 اً تمييزي اذ يعتبرهذا تتم صياتته أو فرضه تعسفاً يستند التقييد إلى أدلة علمية وال 

 

وواضعي السياسات من إغراء استخدام القانون الجنائي أو غيره من التدابير القمعية غير المبررة وغير  كما نحذر القانون

توقع أن يكون لهذه التدابير تأثير مدمر على أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع ، بما في المن م.  91كوفيد المتناسبة فيما يتعلق بـ

ذلك أولئك الذين ال مأوى لهم و / أو الذين يعيشون في فقر ، وكذلك األفراد من المجتمعات المهمشة والموصومة بالفعل أو 

بحماية أنفسهم واآلخرين ، بما في ذلك من خالل خاصة عندما ال يوجد دعم اقتصادي واجتماعي للسماح للناس  -الُمجرمة 

 .العزلة الذاتية

اقب م وتحكم وتعنظ  والمماثلة التي تُ بحملة إللغاء القوانين والسياسات والممارسات اإلجرامية  تحالفًا عالميًا يقومبصفتنا 

لوخيمة العواقب ا، فإننا نعرف فيروسلبناًء على وضعهم اإليجابي ل فيروس نقص المناعة البشريمع  تعايشيناألشخاص الم

  .لتجريم األمراض على حقوق اإلنسان والصحة العامة

 

 الفئات األكثر تهميشاً ووصماً والفئات األخرى التي يجرمها القانون  يؤثر بشكل اساسي  العشوائيتجريم إن ال

 

في الواقع ، يؤدي استخدام القانون الجنائي في أغلب األحيان  .لصحة العامةل عمةالداعلى األدلة غير مبنية  إن التجريم استجابة

 قد ال يكشفوعلى سبيل المثال ،  -إلى تقويض الصحة العامة من خالل إنشاء حواجز للوقاية واالختبار والرعاية والعالج 

أن يؤدي إلى "محاكمة" للتجريم ايضاً يمكن  م.التجرييحصلون على العالج خوفًا من  وبالتالي ال حالهم الصحياألشخاص عن 

عدد ال يحصى من انتهاكات حقوق اإلنسان ، من كما يؤدي الى واألخبار من قبل وسائل اإلعالم االجتماعي  بررةغير م

االعتقاالت واالحتجاز التعسفي إلى المحاكمات الجائرة )أو عدم إجراء محاكمات على اإلطالق بموجب تدابير الطوارئ 

أيًضا إلى انتشار العدوى واألمراض المعدية في السجون ، وهو  التجريميمكن أن يؤدي  ن. جديدة( واألحكام القاسية في السجال

الذي يكشف مرة أخرى عن الحاجة إلى معالجة االكتظاظ وسوء الرعاية الصحية االمر ، 91كوفيد ذو أهمية خاصة في سياق

  .جون وغيرها من األماكن المغلقةوالصرف الصحي السيئ الشائع جدًا في الس
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ال فإنه من المرجح أتنا انه عندما تتحرك القوانين المصاغة عشوائياً وقوى حفظ األمن بناًء على الخوف والذعر بتجرعلمتنا 

 تتقيد بالمعطيات الصحية والطبية باألخص عندما تكون هذه المعطيات غير واضحة، معق دة او متغيرة باستمرار.

سياق الفيروس الذي يمكن أن ينتقل بسهولة عن طريق االتصال العرضي وحيث يتعذر إثبات التعرض الفعلي أو  بالنظر إلى

االنتقال ، فإننا نعتقد أنه من غير المحتمل أن يدعم نظام العدالة الجنائية مبادئ العدالة القانونية والقضائية ، بما في ذلك مبادئ 

 .والتنبؤ ، والقصد ، والسببية ، والتناسب والدليل القانون الجنائي الرئيسية الشرعية ،

 

 .معرضة لخطر التجاهل أو االنتهاك 91كوفيد إن حقوق اإلنسان للمشاركين في القضايا الجنائية المتعلقة بـ

لمقدمة الذلك ، فإننا نحث صانعي القانون والسياسات ، ووسائل اإلعالم ، والمجتمعات بشكل عام ، على إبقاء حقوق اإلنسان في 

 ه مهم من اي وقت مضىإن. ألزمة الصحة العامة الجديدة في مناخ من الخوف وعدم اليقينسوياً لبينما نستجيب  وسطوال

األدلة العلمية ؛ وإقامة شراكات وثقة وتعاون  من خاللتدابير الصحة العامة  ودعم االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان واحترامها

 .والمجتمعاتبين القانون وصناع السياسات 

 

 تتألف من: العالم حولفيروس نقص المناعة البشري والعدالة  لمجموعةان اللجنة التوجيهية 

Canadian ; AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA); AIDS Action Europe

HIV ; Global Network of People Living with HIV (GNP+); HIV/AIDS Legal Network

Positive ; International Community of Women Living with HIV (ICW) ; Justice Network

.thern Africa Litigation CentreSou; Sero Project; USA –Women’s Network  

 

 

 فيلحقوق اإلنسان  اإلساءة  من في األسبوع الماضي، حذرت مجموعة من خبراء حقوق اإلنسان في األمم المتحدة الحكومات 

  :طارئةالجراءات اال

في حين أننا ندرك خطورة األزمة الصحية الحالية ونقر بأن القانون الدولي يسمح باستخدام سلطات الطوارئ استجابةً "

يجب أن تكون متناسبة  التهديدات كبيرة ، فإننا نذكر الدول على وجه السرعة بأن أي استجابات طارئة لفيروس كورون

تكون القيود مصممة بشكل ضيق وأن تكون أقل الوسائل تدخالً لحماية يجب أن " .وضرورية وغير تمييزية. قال الخبراء

أيضا ، يجب على السلطات أن تسعى إلعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي ويجب أن تتجنب االستخدام المفرط  ."الصحة العامة

 ."لسلطات الطوارئ لتنظيم الحياة اليومية إلى أجل غير مسمى 

 توجيهات األسبوع الماضي/ اإليدز أيضا معني بفيروس نقص المناعة البشريبرنامج األمم المتحدة المشترك ال وأصدر

تضمنت عددا من التوصيات ، بما في ذلك التوصية بأن "تتجنب الدول استخدام القوانين الجنائية عند تشجيع السلوك إلبطاء 

 .ر الوباء" ، مشيرة إلى أن تمكين وتمكين الناس والمجتمعات من حماية أنفسهم واآلخرين سوف لها تأثير عام أكبرانتشا

لعامة والقانون في الواليات المتحدة يقدمون خبير في الصحة ا 088قدمها أكثر من  في رسالة مفتوحة أخيرةوكما هو موضح 

توصيات للمسؤولين الحكوميين: "إن إجراءات العزل الذاتي الطوعية ]مقترنة بالتعليم والفحص الواسع النطاق والوصول 

منع من التدابير القسرية ومن المرجح أن ي شكانؤدي إلى التعاون وحماية ثقة التالمرجح أن الشامل إلى العالج[ أكثر من 

 ." محاوالت تجنب االتصال بنظام الرعاية الصحية
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